
 

 مقابالت أعضاء نادي التربية اإلسالمية

====================== 

 عرفي عن نفسك

 قراءة آياات من أي سورة بتفتحي عليها

 .. حكيلي عنها االبلدة األصلية و

 وايش هي البلدات المجاورة لها

 التقويم والتقييمالفرق بين 

 الفرق بين الخبرات السابقة والتمهيد

 عناصر التخطيط اليومي

 وشو عمل..بلده  ماو.. من هو مؤسس الفيس بوك

================================= 

 عرف عن نفسك

 قراءة آيات من ال عمران

 حكم الربا المضاعف وما نوع الربا ولماذا ذكر كلمة مضاعفة

 اآلياتتفسير 

 الفرق بين بيوع األمانة والتقسيط

 الحديث يشرح درس ف

 مواقف تقويم السلوك بين طالبين متقاتلين

 اعداد حفل تكريم

 سؤال في دوراتي منها التشبيك بين المؤسسات

 بين الوكالة والمجتمع المحلي

================================== 

 السيرة الذاتية

 ي قران ؟ هل معك دورات؟ئاقر

 تفعلي لو كان عندك الصف مشاغب؟ماذا 

 لو كان عندك طالب نشيط ومتفاعل وفجأة اصبح هامد وخامل ال يتفاعل؟

 لو طالبك حكولك بدنا تعطينا دروس خصوصي؟

 االسالمية؟ كيف توظف التكنولوجيا في تعليم التربية

 ماذا تعرف عن الصف المقلوب او المعكوس ؟

 عن السكر في الجسم ؟  السكر ماذا تعرفي عنه ؟ ومن المسؤؤل

 كيلو سكر شو راح يصير فيه ؟ 2ولو واحد اكل 

 السكر من ناحية شرعية؟؟

 



 

 ..اول شي عرفت بنفسي من الثانوية العامة 

 وبعدين طلبوا مني افتح المصحف طلع معي 

 بالتشكيل(معي )قرات بعض االيات لم اقرا كلمة 202سورة الكهف ص 

 ..تعد لحن ( معي)بعض ماخلصت قلي قراءتك لكلمة  

 ..شو حكيت اله لحن جلي 

 حكمه حركتين...مد عوض ( صبرا) بعض االحكام سألني 

 ...وحرف الباء فيها قلقلة صغري 

 ..حركات -4-2حكمها مد منفصل مقداره (حتي إذا )

 بتطلع مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة علي آخره(أهل ) اعربي كلمة

باعززه دائما واشجعه علي االجابة : في الصفطالب خجول ...سألني موقف تربوي 

والتفاعل داخل الصف باكلفه بمهمات قيادية واكلفه ببعض النشاطات التعليمية واالبحاث 

 ...واناقشه فيها امام الطلبة 

 5بعدين الموجه الثالث طلب مني اني آجي عنده كان فاتح جهاز حاسوب عرض علي

اسم هاد البرنامج طبعا كان برنامج االكسل والوورد والبوربونت  برامج منها وسالني شو

 ..ومشغل الفيديو وبرنامج اخر 

 ...وسالني عن وظيفة كل برنامج  

ان يستشعر الطالب قيمة الصدق ....بعدين طلب مني ان اكتب هدف علي درس الصدق 

 ..وامسحي اللوح ومع السالمة 

=============================== 

 من اآليات وأسئلةعن نفسك وقراءة قرآن  عرفي

 ثم بدأت قالوا لي عرفي

 ي ثم اعربي كلمة ثم اسئلة احكام بسيطةئوافتحي المصحف أول صفحة اقر

 ماهي اشهر شيء بالتكنولوجيا نستخدمه

 ثم اصعب موقف مر عليك

 اكتبي هدف مشكل

=================================== 

 قبل هيكا بداية حكالي اشتغلتي

 وبعدين التعريف عن النفس في دقيقة

وحكالي افتحي القران بشكل عشوائي طلعت الكهف سألني لماذا سميت بهذا االسم ؟؟ 

 ولماذا قال بالقران ثالثمئة سنين وازدادوا تسعا ؟؟

 وسألني ع مواضع بالتالوة بسيطة

 واعراب كلمة من السورة

 سألتك سؤال لتحرجك وتستفزك ؟؟ شو بتعملي اذا طالبة/ بعدين موقف تربوي 



 

وبعده سألوني شو طبقتي من التكنولوجيا في التعليم حكيت عن البوربوينت حكالي بأي 

 درس طبقتيه؟؟ 

 وشو كانت تشمل الشرائح وماذا تحتوي ؟؟

 

 ..واخيرا حكالي اكتبي هدف عالسبورة و شكليه وسألني موضعين اعراب فيه 

================================= 

 تعريف عن النفس

 قراءة قران

 ما هو التقويم القبلي

لو بدنا نعمل متطلب سابق لدرس االيمان بالمالئكة ونفسه لو للكتب السماوية شو حيكون 

 هذا المتطلب

 هل بالضرورة أن يكون لكل موضوع متطلب سابق

 ما المقصود بتوفير البيئة اآلمنة للطالب في المدرسة

 ناحية شرعيةما حكم عيد األم من 

==================================== 

 عرف عن نفسك في دقيقة

 افتح المصحف

 سورة محمد

 خمس احكام للنون الساكنة

 اعراب كلمة

 موقف طالب خرج من غير اذن

 اكتب هدف عن صالة العيد على السبورة في اقل من عشر ثوان

 كيف تستخدم كل من في التعليم

 الكسل وبوربوينتجوجل والفيس والجيميل ا

 ومشغل الفيديو

================================ 

 بالبداية طبعا عرفي عن نفسك بدقيقه

 قراءة آيات من سورة الصافات واستخراج احكام 

 "فأقبل بعضهم،"اعراب كلمة  بعضهم في قوله 

 اصعب موقف تربوي صار معك  بما انك  معك خبرة لهدا المجال

 اتح ع برامج وبدو كيف بنستخدمهم ف التعليمبعدين ع البتوب كان ف

 بعدين هدف عن صالة االستسقاء

 امسحي السبورة



 

 

 سألني عرفي عن نفسك في دقيقة 

 272سورة النحل ... افتحي المصحف 

 اعراب كلمة بشر  ... احكام تالوة .. 

 حكالي اذكري موقف تربوي حصل معك وكيف تصرفتي

 واالكسل والبور ومشغل الفيديو سألوني في برامج مايكروسوفت الوورد

 ....اكتبي هدف تربوي عن غزوة أحد 

 امسحي السبورة 

 بالتوفيق

======================================= 

 عرفي عن نفسك

 (ماسألوني أي حكم )افتحي القرآن واقرئي فتحت ع سورة يوسف وقرأت منها 

 كيف تُعدلين من سلوكيات الطالبات ؟

 بأن استخدام المسبحة بدعة ماذا ستجيبينها؟ لو طالبة أخبرتك

 سألوني أيضا عن استخدام العقاب مع الطالب

 وعن أنواع العقاب المستخدم

 سألني كيف أنِت والحاسوب

 سألني عن دورة االسعافات األولية كيف ابتنقذي طالب بلع لسانه

=============================== 

 22و  22تالوة ايات من سورة سبأ آية _

 مرادف محاريب جفان كالجواب_

 ماحكم الصور الفوتوغرافية... ماحكم التماثيل_

 ??فتوى وليس حكم.. اعطي فتوى لمن يكسر التماثيل التاريخية _ 

 .اعتبريه حتشرحيه للطالب اشرحيه... اكتب حديث على اللوح _ 

 مواقف* 

 طلبت منك ولي امر بإضافة عالمتين البنه_ 

 اإلجابة فرفضطالب طلبتي منه _ 

رايك بمعلمة خالل الشرح تضع أمامها ورقة مقسمة الى أربعة اعمدة وفي كل عمود _ 

اسماء الطالبات في الجهات ومن تقوم باالجابة تضع على اسمها صح فسألت المديرة 

 ما راأيك...المعلمة عن السبب فقالت لتضمن مشاركة جميع الطالبات 

 ??وما الخطوات التي ستتبعيها?? سية هل تستطيعيطلبت منك اإلدارة تنفيذ رحلة مدر_

 ???من خالل خبرتك ما هي المشاكل التي واجهتك_ 

 



 

 

 مقابلتي اليوم

 سألوني

 عرف عن نفسك

 اقرأ من القرآن

 أحكام

 إعراب

 توظيف التكنولوجيا في التعليم

 اذكر وظائف دفتر التحضير

 طالب شاغب داخل الفصل ماذا تفعل

 خالل طابور الصباح والسالم الوطني طالبين شاغبو

 (األساسية والثانوية)ما هي المراحل التعليمية 

=============================== 

 مقابلتي

 طبعا جاوبت.. اسمك عاصم؟هل ورد إسمك ف القرآن 

 عرف عن نفسك في دقيقة

 (طبعا بقلولوك افتح عشوائي)إقرأ من المصحف 

 عن أكم حكم واعراب كلمة واحدة بسألوك

 كيف توظف التكنولوجيا في تدريس القرآن

ولقيت المدير حاطط خط أحمر وبدك تكتب  7إجيت متأخر ع الدوام بعد ال.. موقف تربوي 

إسمك تحت الخط األحمر في خانة المتأخرين  وكل حد زائر أو غيرو حيشوف إسمك في 

 كوبحاول يستفز.. شو بتعمل ... المتأخرين

 أكتب هدف سلوكي وامسحو

====================================== 

 عرف عن نفسك

 272تالوة من سورة األعراف

 وأحكام وإعراب أمة

 وسألني عن التعليم التعاوني وشو بتقدري تعززيه وشو راح يستفيد منه الطالب

 هدف سلوكي عن درس العلم من صفات هللا

 وفتح جهاز الكمبيوتر الشخصي وسألني في البرامج ولشو كل برنامج  يستخدم في التعليم 

 

 

 



 

 مقابلتي اليوم

عرف عن نفسك ، قراءة قرءان من سورة المائدة ، حكم تجويدي و مقدار مد العارض 

 بماذا يذكرك 2/4/2للسكون ، سألني عن  

 سب في مدارسناسؤال عن انماط االدارة الصفية واي االنماط اليوم ان

 سؤال عن اهمية استراتيجية التعلم التعاوني

 سؤال عن توظيف التكنولوجيا اثناء تدريسك

=================================== 

 /مقابلتي اليوم 

 /عرف عن نفسك

 /كم تحفظ من القران

 /اقرأ غيبا وهم من اختاروا السؤال 

 / سؤال إعراب

 /ماذا تعرف عن القبعات الست

 / هو التعلم التعليم التعاوني والتفاعليما 

 /ما اهم صفة يجب أن تكون لدى المعلم

 /لو تم تأنيبك  من المدير بسبب تقصير منك ماذا سيكون ردك

 لو نسيت دفتر التحضير ماذا ستفعل ؟ 

 القميص اللي  انت البسو  زوق مين ؟؟

================================= 

 ءان وسألوني اربع احكام واعراب كلمةعرفي عن نفسك ثم قرأت قر

ثم سألني أن أردنا أن تستغني عن دفتر التحضير بكتابته على برامج الكمبيوتر بتستخدمي 

 بوربوينت وال اكسل

 ثم موقف أن خرجت الطالبة من الفصل دون استئذان

 هدف سلوكي عن االخالص

 امسحي السبورة ويعطيك العافية

====================================== 

 عرفت عن نفسي باختصار

 وقرات ايات من سورة البقرة 

 وسالوني سؤال احكام  

 ثم تطرقوا الى موضوع النسخ ومذاهب العلماء فيه وما هي وجهة نظري في ذلك،

 يدانيمك طلبوا مني شرح درس قمت بتنفيذه في التدريب اللذ دوبع

 وطلبوا كتابة هدف على السبورة  

 وكيف قمت بتنفيذ هذا الهدف 



 

 ثم مواقف تربوية ولو تم تعيينك ما هي النشاطات الالصفية التي ستقومين بها

============================ 

ذكرت ضمنها حصولي على شهادة أفضل بحث تخرج على مستوى .. تعريف عن النفس

 ..كليتي

دقائق كما  5دقائق لهذا المقابلة زادت عن ال  4اش بحدود البحث سياسي فصار في نق

 ..الباقي

 ..أحكام وكلمة واحدة إعراب 4قراءة آيات مع 

 !الطالب العنيف شو بتتصرفي معاه.. موقف تربوي

 ..بجهاز البتوب أظهر فيديو وكيف يتم توظيفه

 ..وقلب بعض الصفحات على الجهاز وأذكر اسم البرنامج ووظيفته لي كمعلم

 ..أذكر هدف سلوكي لدرس المد

============================ 

 اب حكى البنه الكيس الفاضي ما بوقف، كيف ممكن تربط هادى الكالم بالتعليم ؟

 قرأت ايات من سورة النور

 ما هي كفايات المعلم

 ما حكم السالم الوطني

 لو دخلت حصة احتياط لصف ما بتعلمه كيف ممكن تمشي الحصة

 ة على وورد ما حجم الخط ؟في الكتاب

 ما هو االتصال والتواصل والفرق بينهم؟

=================================== 

 مقابلتي اليوم

 سالوني السيرة الذاتية

 طلع سورة االنبياء ئيواقر 

 سالو شوية احكام 

 واعربي كلمة النجوى في وأسروا النجوى 

 وبعدين لو طالب مشتت انتباهه شو بتعملي  

 ولو طالب ما عرف يجاوب شو بتعملي 

 واكتبي هدف عن حق الجار وامسحي السبورة 

====================================== 

 عرفي عن نفسك من الجامعة وشو معك دورات والخبرة خالل دقيقة/اوال

 252فقط صفحة  24و22افتحي المصحف عشوائي طلعتلي سورة األعراف قرأت آية /ثانيا

 الراء في ربنا_مستقر ومتاع _ الخاسرين_ ظلمنا انفسنا : حكم التجويد فيما /ثالثا

 اعربي ربنا/رابعا



 

 طالب بيشوش عليكي في الحصة:موقف تربوي /خامسا

 لو بدك تعملي بحث بتعمليه ع البوربوينت وال االكسل: تكنولوجيا/سادسا

 وامسحيه اكتبي هدف سلوكي ع السبورة عن السيرة العلمية اإلمام مسلم/سابعا

============================== 

 افتحي المصحف ،،،..عرفي عن نفسك

 اعربي وأحكام سهلة

 وهات موقف حصل معك في أثناء الخبرة وكيف تصرفتي،،

و عرضوا علي برامج عالكمبيوتر وكلهم كتابتهم،،مشغل الفيديو الصيني والفيس واالكسل 

 .والبوربوينت

 .آخر شي الهدف ومسحت السبورة

=========================== 

 طلع سورة النحل، لَم سميت بالنحل؟ .. افتحي المصحف 

 ..واحكام تجويد سهلة جدا واعراب سهل جدا 

 بعد ذلك سالوني طالب خجول كيف تتعاملي معاه؟

 ..بعدها شو بتعرفي عن بوربوينت واالكسل 

 وكيف ممكن توظفي النكنولوجيا بالتعليم؟

 .بعدها اكتبي هدف سلوكي بالميراث بما انك درستيها واعربي بعض الكلمات 

============================= 

 سألني عن السيرة الذاتية 

 طلعتلي سورة اإلسراء ......والثاني قلي افتحي المصحف واقرئي 

 وقلي شو الحكم في كلمة عنهم،ابتغاء،ميسورا

 وقلي اعربي كلمة قوال  ،ميسورا 

 عدين سألني على موقف تربوي وهو اذا طالبة خرجت دون إذن المعلمة شو راح تعمليوب

 والمقابل الثالث قلي اكتبي هدف سلوكي عن االقالب وسالنى

 لو بدك تعملي جدول صغير اي برنامج راح تستخدمي

 لو بدك تعملي جدول حسابي اي برنامج راح تستخدمي

 اح تستخدميلو بدك تعملي عروض توضيحية اي برنامج ر

 وسألني وانا بكتب على اللوح شو اسم اخوانك

 وبعدين امسحي اللوح 

============================== 

 

 

 عرفي عن نفسك -



 

 قراءة من المصحف مع حكم تالوة -

 كيف تتعامل مع طالب خجول ال يشارك ؟ -

 !!ما رايك في معلمة تربية إسالمية لباسها ال يناسب اللباس الشرعي  -

 "وفي اخوات سالوهم عن معلمة رياضة ولباسها ايضا "

 ما حكم السالم الوطني ؟؟ طيب لو طالبة تحركت في الطابور أثناء السالم ؟؟ -

 !!ما هي السور التي وصفت اهوال يوم القيامة وكأنك تراها  -

====================================== 

ورات بس بدهم يخلصوا حكيت عرفي عن نفسك وانا بعرف بتخصصي حكت يال الد

 وخبرتي هاد العام حكى اه معك خبرة؟

 افتحي المصحف طلع سورة يونس

 ..استخراج احكام واعراب كلمة ان وعد طبعا طلعت اسم ان 

 ..موقف تربوي طالب وجه سؤال وما عرفتي االجابة

و وبعدين المشرف الثالث فاتح الجهاز وبسأل هاد شو اسمو طبعا اكسل وشو استخدام

 ..والوورد والبوربونيت وااليميل ومشغل فيديو

.. طبعا بدون كتابة فش سبورة .. وبعدين احكي هدف سلوكي عن انما االعمال بالنيات 

================================== 

 فتحت ع سورة البقرة... تالوة آيات 

 ......(قل إن كانت لكم الدار األخرة) 

 (عند) وكمان الحكم( إن كانت)سألوني الحكم التجويدي في  

 ?كمان ما الفرق بين اإلخفاء الحقيقي واالخفاء الشفوي

 ?أين اسم كان? ما اإعراب صادقين

 ?هل واجهت مشاكل أثناء عملك في الخبرة

 ?كيف توظفي مجموعات الفيس بوك في التعليم

 ?اكتب هدف ع اللوح من درس سبق لي شرحه

 ....فيةآخر شي امسحي السبورة ويعطيٍك العا

=========================== 

 عرفي عن نفسك

 افتحي المصحف واقرئي

 قرأت صفحة كاملة

 ما سألوني أحكام وال إعراب

 سألوني كيف بتشرحي اآليات للطلبة  ؟

 سألتهم تريدونها حصة تفسير أم تالوة

 حكولي ليش في فرق



 

 حكتلهم طبعا حكيت الفرق

 المهم شرحت حصة تفسير

 وما هو التقويم الواقعي وكيف بنوظفه

 واألخير حكالي أتطلعي عالسبورة شو شايفة

 بنود وعلى جنب في كلمة 5كان موجود 

 سألني شو العالقة بين الكلمة والبنود

 لقيت انه حروف الكلمة تجمع حروف اول كلمة من كل بند

================================ 

 قراءة قران من سورة األنعام

 ما هي داللتها في التربية//  معنى كلمة جرحتم  

 استخرجي من االيات حقيقة

 معنى اسم عائلتك

 خطوات تحليل المحتوى

 هل تقبلي الهدية من أحد الطالبات

 لو دخلت حشرة داخل الفصل ما موقفك

 كيف معلم التربية االسالمية يكون قدوة لغيره

 لو معلمة قالت لك كلك على بعضك مش عجباني

=============================== 

 سيرة ذاتية

 اقرأ من القران

 فضل سورة الواقعة

 ما هي كفايات المعلم التدريسية

 ما هو التقييم الواقعي

 كيف تكون معلم مبدع

 ما األعمال التي ينفذها المعلم خارج الصف

 ما رأيك بمن يلبس الساعة بالشمال مع قدرته على لبسها باليمين

================================== 

 

 عرفي عن نفسك

 ثم ايات من سورة البقرة وأحكام تجويد 

 ثم كلمة اعراب 

 ثم موقف تربوي وهو رفض طالب اإلجابة على السؤال ما موقفك كمعلمة،  



 

ثم سالوني لو تغيبت عن المدرسة وحبيتي تبعتي ورقة اعتذار عن حضورك لدوام على اي 

 برنامج 

 عن الخرائط المفاهيمية على اي برنامج تتبطق على وورد اكسل بور  سالني

ثم سألني عن المحاماه بما انك محامية وحاصلة على المركز الثالث طيب في الك عمل كتير 

بالمحاماة شو بتنصحي الخريجين يدخلوا شريعة إسالمية أو قانون قلت لهم بالرغم 

للعمل فيها لكن رفضت النه رغبتي  حصولي على المركز الثالث وطلب عدة مؤسسات

ومحبتي وهدفي التدريس وبالنسبة للخريجين انصح كل شخص على حسب ما يرغب هو 

 وما يحب يتم اختيار تخصصه انا بحب التدريس لذلك تركت المحاماه، 

وبعدها حكالي اكتبي هدف عن فضل االسالم على البشريه كتبت ان يوضح الطالب فضل 

 حكالي امسحي اللوح  ةالبشرياالسالم على 

=================================== 

 عرفت عن نفسي في دقيقة فطلبت مني المشرفة أن أبطأ من سرعة حديثي

 ٩٧٢ثم تلوت من سورة النحل ص

 "انما يعلمه بشر"سالني عن حكم في التالوة واعراب بشر 

 سالني عن موقف تربوي مررت به خالل مسيرتي التعليمية

اكسل بوربوينت والوورد والفيس بوك ومشغل الفيديو )سالني عن البرامج  اخر واحد

 وكيفية استخدامهم كمعلمة(

 اكتبي هدفاا سلوكيا عن الزواج

============================ 

 سألني لو كل الطالب درجاتهم متدنية؟؟

 وسألني لشو هاد ،hom..ww....وحكالي اكتبي 

 //وخالني اكتب الجملة التالية

 مهنة التعليم مهنة شاقة وعائدها المادي قليل مقارنة بالمهن األخرى

 حكالي كيف بنحدد نص كامل من مستند وورد

============================= 

 عرف عن نفسك خالل دقيقة

 قراءة قرءان من اختياري من سورة النور آيات االفك

 هللا عنهامن هو الصحابي الذي اتهم في حادثة االفك مع عائشة رضي 

 احكام تالوة وتجويد من اآليات مدود و اخفاء حقيقي واظهار حلقي وعدد حروف االظهار

 (قالوا هذا افك مبين ) اعراب كلمة مبين في قوله تعالى 

 نوع المد في كلمة مبين عند الوقف

 (لو سالك طالب سؤال ولم تعرف االجابة عليه ) موقف تربوي 

 يا في شرح درس االمانةكيف يمكن ان تستخدم التكنولوج



 

 كتابة هدف سلوكي يتعلق بموضوع االمانة مع تشكيل اواخر الكلمة

 كيف يمكن قياس هذا الهدف

 

============================= 

 عرف عن نفسك_ 2

 ماذا تعرف عن طريقة التخيل_2

 ماهي مهارات االدارة الصفية_2

 عجائب الدنيا السبعافتح كتاب اللغة العربية ثم اقرأ فقرة من درس _4

 (هذا وهذه ) صياغة ثالثة أهداف ضمن نشاط موجود بالكتاب يتكلم عن_ 5

من مهارات التي يجب أن يتقنها الطالب مهارة التعبير الكتابي اشرح لنا هذا الموضوع _6

 (موجود بكتاب اللغةالعربية ثالث  طبعا)

ئية خط النسخ أكتب ما تسمعه من األشياء الذي يجب أن يتقنها طالب المرحلة اإلبتدا_ 7

 (مالحظة التركيز على كتابة الهمزة)على السبورة 

 درس العدد التالي كيف يمكن أنت تدرسه ثم أختار لعبة تربوية للدرس_8

 في الصف عندك  ثالث طالب ضعاف ماذا تفعل معهم حتى يتم تحسين مستواهم_2

 لو  ولي أمر طالب عرض عليك هدية هل تقبلها_20

 طبعا أنت مسائي 20.20ر المدرسة طلب منك أن تأتي الى المدرسة الساعة مدي_22

 هل تسمع كالمه

========================== 

 عرفي  عن نفسك

 اهمية التربية العملية وفائدتها

 اشهر بريد الكتروني لشركة مايكروسوفت

لجنة في المقابلة البرامج المستخدمة في التعليم عن طريق التكنولوجيا الحديثة مع تركيز ال

 على استخدام التكنولوجيا في التدريس

 اكتب على السبورة عنوان  درس غزوة بدر

 (طريقة مسح السبورة وطريقة الكتابة ) امسحي  السبورة 

 تقسيم السبورة

 طبعا ما في اي سؤال تخصص نهائيا

=============================== 

 تعريف عن النفس

 (.لم يسألوني وال سؤال تالوة او إعراب )قراءة من القرآن 

 لو رحتي ع صف الحصة الخامسة وكانوا الطلبة زهقانين شو بتعملي

 لو حدث نزاع بين الطالبات في المدرسة عن الفصائل أيش موقفك



 

 هل سبق واستخدمت الخرائط المفاهيمية أثناء تدريسك وكيف استخدمتها

بسم هللا الشيطان بيوكل معنا  لو ما حكينالو طالبة من الصف الخامس سألتك  شو يعني 

 طيب األكل زي مهو بيقلش كيف بدك تقنعيها 

============================== 

 عرفي عن نفسك

 كيف تكوني معلمة محبوبة

 لو خالفت الطالبات السالم الوطني وما التزمو شو موقفك

 هل انت مع قبول الهدية من الطالب ام ال

 سؤال حكم تجويد

 نتبهت بعد الصالة انو يوجد نجاسة على ثوبك ماذا ستفعليلو ا

=================================== 

 قرآن ئي اقر

 كيف تكوني معلمة جيدة

 لو طلعتلك وظيفة أو بطالة وانتقلت لغيرك بسبب واسطة أو محسوبية شو بتعملي

 شو دروس الوعظ اللي بتحبي تعطيها

 رزةشو رايك بالعبيات المزخرفة والمط

 رايك بالشاالت الملونة وهل في خالف بين العلماء على مواصفات الحجاب أو ال ووش

================================= 

 بداية عرفت عن نفسي

 .ثم طلبوا مني قراءة اآلية الخامسة من سورة المائدة 

 ما األحكام الشرعية الواردة في اآليات

 غير متخذي أخدان -غير مسافحين  -محصنات -معنى الطعام

 لماذا خصص أهل الكتاب ؟

 لماذا قدم المؤمنات على الكتابيات ؟

 معنى الكفر؟

 اكتبي عنوان درس فقه على السبورة

 ما الخطوات المتبعة لشرح درس الوضوء مع الشرح طبعا

 .الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو

 الجانب النظري للوضوء؟كيف يمكنك توظيف التعلم التعاوني لشرح 

 لو قامت طالبة أثناء الشرح وقالت أنها لم تفهم ما شرحته وكف تخرجي من هذا الموقف؟

 ما األنشطة الالصفية التي يمكن القيام بها لتنمية الجانب الديني للطالب ؟

 ما األمور التي يمكن تحقيق العدل فيها بين الطالب ؟؟

 



 

 

 عرف عن نفسك-١

 اية واحدة٠٠ل عمران القرأن الكريم أ-٩

 معنى اسرائيل-٣

 ما الحكم التجويدي في اسرائيل-٤

 ما الحكم التجويدي في اسرائيل عند الوقف-٥

 اعراب سل-٦

 الوزن الصرفي لكلمة سل-٧

 هل تستطيع الصالة امام في المسجد-٨

 _المشرف الثاني 

 اذكر موقف تربوي حصل معك في التعليم-٢

 يرمي عليه طبشورة مدرس اذا اراد تنبيه طالب-١٠

 كيف ترى مهنة المعلم-١١

 كيف انت واالكسل..اخذت دورات حاسوب -١٩

 _المشرف الثالث

 اذكر بعض استراتيجيات التعلم التي استخدمتها كمعلم -١٣

 ما رايك في قانون منع الضرب في الوكالة        -١٤  

 ..كيف انت واالهداف السلوكية -١٥            

============================= 

 تعريف بالنفس

 قرآن

 حكم تجويد بسيط جدا

 موقف تربوي لو طالب كثير الحركة بيعطل الحصة

 موقف تربوي طالب ضعيف في قراءة القرآن

 موقف تربوي ملل وكسل الطالب في الحصة الخامسة

 كيف بنوظف التكنولوجيا في تدريس التربية اإلسالمية

 

#===================== 

 طلبو مني اني اعرف عن نفسي 

 فحكيت سيرتي الذاتية 

 وبعدها طلبوا مني اقرأ ايات في سورة البقرة تتعلق بالنسخ 

 بعدها سالوني عن اراء العلماء في النسخ وانواعه 

 سئلة وفصلوا شوية باال



 

 وبعدها طلبو مني اكتب عنوان درس عالسبورة انا درستو قبل هيك

 كتابة هدف تربوي من الدرس وثم طلبو

 ثم شرح هذا الهدف من الدرس  

 وبعدها سالوني عن خبرتي

 وطلبو مني انجاز انا قمت بعملو  

 وكيف ممكن نخدم التربية االسالمية في المدرسة

وهل كان يتواجد وسائل في مدرستك وما هي الوسائل شو المواقف الي تعرضتيلها  

 بالمدرسة

وهل واجهتي بعض الحاالت الي بتعاني من مشاكل اجتماعية او صحية وكيف تصرفتي  

 معها 

 ماهي االجراءات العملية التي يمكن تنفيذها لدعم التربية االسالمية 

 وكيف ممكن تفعلي دور االتصال والتواصل مع المدرسات

تيها وهل يوجد مادة حقوق االنسان في الحكومة وهل اطلعتي عليها واستخدم 

============================== 

 .اوال عرفى عن نفسك باختصار طبعا 

 .ثانيا 

 .قراءة ايات من سورة الكهف 

 .وسؤال فى السكت وانواع السكت  

 ايضا سؤال لماذا هنا التاء فى تستطع وغير موجود فى تسطع 

 .وكذلك سؤال فى معانى بعض الكلمات 

 لبه المرحلة االعداديهوكيفيه تطبيق مثل ذلك  فى درس  لط

 سؤالين  فى الفقه وسؤالين فى العقيدة

 .سؤال الفقه كان فى  ماهى المزدلفه وحكم المبيت بها 

هل تستطيعى تنفيذه لوحدك   ةماذا لو تم تطبيق درس الحج بشكل عملى  فى ساحه المدرس

 ةعلما انه سيتم تطبيقه  على جميع الصفوف مرة واحد

 ..فى العقيدة اسلوب االيحاء العملى كيف يتم تطبيقه

 .سؤال فى الحديث عن  اسباب الوضع ومع شرح سبب وجود قرينه فى المروى 

 .سؤال ايضا فى الفرق بين اليمن والنذور 

موقف  تربوي ماذا لو جاءت ام طالب وطلبت منك رقم هاتفك الشخص للتواصل بشكل 

 .مباشر 

 فى الفصل اغمى احد التالميذ عليه

 .طلب منكى الجمع لرحله مدرسيه وتنفيذها 

 .ايضا هل تقومين بتصوير الطالب ونشرها على الفيس بوك 



 

 .اكتبي ايه حديث على السبورة .السؤال االخير 

 .وبالتوفيق 

================================ 

 عرف عن نفسك

 قراءة مقطع قرآني

 فصلت(فأعرض أكثرهم)اعراب كلمة 

 النشط واستراتيجياتهالتعلم 

 ماذا استخدمت استراتيجيات في تعليمك خالل الخبرة

 ما هي استراتيجية العصف الذهني وكيف نطبقها

 اكتب على السبورة خريطة مفاهيمية لدرس المد بسبب السكون

================================ 

 ..عرفي عن نفسك تحدثت بعربية فصحى طبعا  

 آيات من سورة القصص  ئياقربعدها اعطوني المصحف 

 "طولت هنا كان نقاش عميق " وكان هنا أسئلة كثيرة 

 ..اوال عن من االيات تتحدث ؟ من هم االنبياء 

 أعطينا أحكام فقهية من االيات

 االولى كانت تتضمن االجارة وقلت وضح انه امين و قوي

الموقف الزم يكونوا  سالو المستأجر الزم يكون قوي وال أمين ، بعدين طيب في غير هذا

 مع بعض الصفتين ؟

يعدين هل تعني القوة قوة الجسد ؟ في الموقف والمقام هذا طبعا اه بعدين سالوا طيي 

مواقف اخرى ؟ هنا توقفت قليال وساعدوني بتلميح فهمت انهم بدهم هل داللة اقتضاء وال 

 ..و شو معنى داللة االشارة لحالي قلتها .. اشارة 

االية التانية حكم اخر كانت بتتضمن حكم المهر ، سالوا هل خاص بالمرأة  بعدين هاتي من

 المهر وهنا المهر لمين كان ؟

 بعدين هل عمل المرأة واجب ؟ 

 طيب في هذا المقام شو حكم عمل المرأة ؟

 ..بعدها حكولي جيبي حديث واشرحيه كانو طالب طبعا ما خلوني احكي كل اشي 

 .نشاط الصفي شو بدك تعملي ؟ بعدها سالوني لو بدك تنظمي

 ..بعدين سالوني اسئلة بتتعلق بعملي هل تعرضتي لموقف محرج 

 ..ونقاط قوتك 

 ..وكيف وظفتي نقاط قوتك في حياتك 

 .بعدها سالوني كنتي علمي وال ادبي والمعدل 


